Město Zásmuky

Návrh nápravných opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu
orgánů města a zamezení jejich opakování

ZJIŠTĚNÁ PORUŠENÍ ZÁKONA
1) Město porušilo § 101 odst. 2 větu za středníkem (k platnému usnesení nebo rozhodnutí
je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů) tím, že jako usnesení RM
nesprávně zaznamenává to, co usnesením není, když „usnesení“ č. 3. ze dne 21. září
2020, č. 3. ze dne 12. října 2020, č. 3., č. 4. a č. 12. ze dne 9. listopadu 2020, č. 12. ze dne
7. prosince 2020, č. 3. ze dne 15. února 2021 a č. 2 a č. 8. a) ze dne 29. března 2021 nebyla
přijata nadpoloviční většinou všech členů ZM, resp. byla RM toliko vzata na vědomí
(doloženo kopiemi zápisů ze zasedání ZM ze dne 21. září 2020, dne 12. října 2020, dne 9.
listopadu 2020, dne 16. listopadu 2020, dne 7. prosince 2020, dne 15. února 2021, dne 29.
března 2021 a výpisy usnesení z těchto zasedání).
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
Nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledku nezákonného postupu města
spočívající v neuvedení souhlasu nadpoloviční většiny všech členů RM tak, aby usnesení bylo
platné.
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce:
Orgány města budou dále postupovat tak, aby nebyl porušován § 101 odst.2 tak, aby vždy
k platnému usnesení nebo rozhodnutí rady nebo zastupitelstva města byl uveden souhlas
nadpoloviční většiny všech jejích členů.
Osoba zodpovědná za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními o obcích:
starostka města PhDr. Marta Vańková, MBA.
2) Město porušilo § 101 odst. 3 větu druhou zákona o obcích (v zápise vždy uvede počet
přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování
a přijatá usnesení) tím, že zápis ze schůze RM konané dne 16. listopadu 2020 neobsahuje
průběh a výsledek hlasování o usnesení č. 2, zápis ze dne 15. února 2021 o usneseních
č. 7., č. 8. a č. 13., zápis ze dne 29. března 2021 o usnesení č. 5. a č. 8. b) a zápis ze dne
26. dubna 2021 o usnesení č. 14 (doloženo kopiemi zápisů ze schůzí RM konaných dne 15.
února 2021, dne 29. března 2021 a dne 26. dubna 2021).
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
Nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledku nezákonného postupu města
spočívající v neuvedení průběhu a výsledku hlasování všech členů RM tak, aby usnesení bylo
platné.
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce:
Orgány města budou dále důsledně dodržovat § 101 odst. 3 zákona o obcích tak, aby byl
vždy k platnému usnesení nebo rozhodnutí rady nebo zastupitelstva města, uveden průběh a
výsledek hlasování tak, aby usnesení byla platná.

Osoba zodpovědná za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními o obcích:
starostka města PhDr. Marta Vańková, MBA
3) Město porušilo § 39 odst. 1 větu čtvrtou zákona o obcích (nemovitá věc se v záměru
označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru) tím, že pozemek p.
č. 799 nebyl v záměru města označen dle § 8 katastrálního zákona názvem katastrálního
území, ale pouze názvem lokality „lokalita Vlčí důl“ (doloženo kopií záměru vyvěšeného
na úřední desce od 30. března 2021 do 16. dubna 2021).
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
Nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledku nezákonného postupu města
spočívající v neoznačení údaje v záměru města dle § 8 katastrálního zákona – neuvedením
názvu katastrálního území.
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce:
Orgány města budou dále postupovat tak, aby nebyl porušován § 39 odst. 1 a nemovitá věc
v záměru města byla vždy označena údaji podle § 8 katastrálního zákona, a to názvem
katastrálního území.
Osoba zodpovědná za dodržování povinností stanovených v § 39 odst.1 zákona o obcích a §
8 katastrálního zákona: p. Petr Špitálník.
4) Město porušilo § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích (občan obce, který dosáhl věku 18
let, má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou
obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí
být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce
nejpozději do 90 dnů) ve spojení s § 85 písm. a) zákona o obcích (zastupitelstvu obce je
dále vyhrazeno rozhodování o nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání
nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací,
převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce) tím, že žádosti o prodej pozemků
vedené pod č. j. 1051/2021 a č. j. 1075/2021, nebyly předloženy ZM (doloženo žádostmi
občanů města evidovanými městem pod č. j. 1051/2021 a 1075/2021, kopií zápisu ze schůze
RM konané dne 12. dubna 2021 a písemným vyjádřením starostky ze dne 30. června 2021).
Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:
Žádosti o prodej pozemků vedené pod čj. 1051/2021 a č.j. 1075/2021 budou dodatečně
předloženy k projednání zastupitelstvu města na zasedání dne 6.10.2021, jakožto orgánu
města, který je dle § 85 písm. a) zákona o obcích o žádostech rozhodnout.
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce:
Orgány města budou dále důsledně dodržovat zákon 128/200 Sb. o obcích, § 16 odst. 2 písm.
f) a § 85 písm. a) Žádosti o prodej pozemků vždy předkládat zastupitelstvu města - orgánu,
který o prodeji rozhoduje.
Osoba zodpovědná za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními o obcích:
p. Petr Špitálník.
5) Město porušilo § 14 odst. 5 písm. d) InfZ (povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodneli podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne
přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této
lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku) tím, že žádost o informace vedenou pod č. j.
970/2021 nevyřídilo v zákonné lhůtě (doloženo kopií žádosti o informace vedenou městem
pod č. j. 970/2021, doručenou městu prostř. e-mailu dne 17. března 2021 a kopií poskytnuté
informace vypravené prostřednictvím e-mailu dne 6. dubna 2021).

Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce
Nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledku nezákonného postupu města
spočívající v nevyřízení žádosti o informace vedené pod. č.j. 970/2021 v zákonné 15 denní
lhůtě.
Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce:
Orgány města se budou řídit nadále příslušným ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ tak,
že požadované informace budou poskytnuty do 15 dnů.
Osoba zodpovědná za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními o obcích:
sl. Nikola Vachlová.

Ostatní kontrolní zjištění nevykazovala porušení zákona.
Kontrola provedena kontrolními orgány Ministerstva vnitra ČR dne 30.6. 2021. Kontrolovaným
obdobím bylo období od 1.6. 2020 do 30.6. 2021.
Rada města projednala na zasedání dne 23.8. 2021.
Zastupitelstvo města projedná na svém zasedání dne 6.10. 2021.

PhDr. Marta Vaňková, MBA
starostka města
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